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Αθήνα, 20/9/06

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στις 20, στις 22 Σεπτεµβρίου και στις 6 Οκτωβρίου εκδικάζονται οι δίκες ενάντια σε
ακροδεξιούς τραµπούκους για τρεις από τις σηµαντικότερες φασιστικές επιθέσεις των τελευταίων
χρόνων.
Την Τετάρτη 20 Σεπτέµβρη 2006 αρχίζει η δίκη του στελέχους της ακροδεξιάς οργάνωσης
«Χρυσή Αυγή» και επίδοξου δολοφόνου του ∆ηµήτρη Κουσουρή, Αντώνη Ανδρουτσόπουλου
(«Περίανδρου»). Ο Ανδρουτσόπουλος παρέµενε ασύλληπτος από τον Ιούνιο του 1998 όταν,
επικεφαλής οµάδας, επιτέθηκε µε στρατιωτικό σχηµατισµό στους φοιτητές ∆ηµήτρη Κουσουρή
και Ηλία Φωτιάδη και στον τότε αδιόριστο εκπαιδευτικό Γιάννη Καραµπατσόλη. Παραδόθηκε
µετά από επτά ολόκληρα χρόνια στην αστυνοµία η οποία στο διάστηµα αυτό δεν είχε κάνει ούτε
τις στοιχειώδεις προσπάθειες για τη σύλληψή του. Η επίθεση είχε στόχο τη δολοφονία του
∆ηµήτρη Κουσουρή, µέλους της συντονιστικής επιτροπής του Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής
(που πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις εναντίων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ) και του Κ.Σ. της
ΕΦΕΕ.
Η δολοφονική απόπειρα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 1998, στην πλατεία απέναντι από την
κεντρική πύλη των δικαστηρίων της Ευελπίδων υπό την ανοχή της αστυνοµίας. Έγινε σε µια
περίοδο που κορυφώνονταν οι µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, αδιόριστων και
φοιτητών ενάντια στους αντιεκπαιδευτικούς νόµους Αρσένη, για το δικαίωµα στη δουλειά και τη
µόρφωση.
Η δολοφονική επίθεση των µελών της «Χρυσής Αυγής», που έγινε το λιγότερο υπό την ανοχή
της αστυνοµίας, καταδεικνύει το ζήτηµα των πολιτικών ευθυνών εκείνων που διαµορφώνουν το
ανάλογο κλίµα εκτρέφοντας παρόµοιους «µηχανισµούς εφεδρείας». Ειδικά για τη φασιστική
συµµορία της «Χρυσής Αυγής», εγείρονται ερωτήµατα για την ασυλία που αντικειµενικά
απολαµβάνει στις επιθέσεις της εναντίον αγωνιστών του κινήµατος και µεταναστών.
Στις 22 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιείται η δίκη ενάντια σε µέλη της χρυσής αυγής, µε
επικεφαλής το Χαράλαµπο Κουσουµβρή – ο οποίος συµµετείχε και στην επίθεση ενάντια στον
Κουσουρή – που είχαν επιτεθεί 16 Νοέµβρη 2002 σε παρέα Ελλήνων και Μπαγκλαντέζων. Οι
τραµπούκοι ξυλοκόπησαν την εκπαιδευτικό Χρυσάνθη Τσιµπίδου και µαχαίρωσαν το φοιτητή
Πάρη Χρυσό, µέλος του Κόκκινου. Η επίθεση έγινε έξω από τα γραφεία της χρυσής αυγής, κατά τη
διάρκεια του τριηµέρου της επετείου της 17ης Νοέµβρη. Παρόλο που στο κέντρο της Αθήνας
βρίσκονταν το ίδιο βράδυ 15.000 αστυνοµικοί, για την “αποφυγή επεισοδίων”, οι περίπου 15
τραµπούκοι διέφυγαν οποιασδήποτε σύλληψης.
Στις 6 Σεπτεµβρίου στη Θήβα, πραγµατοποιείται η δίκη ενάντια στον Παναγιώτη Ρουµελιώτη,
γνωστό σαν “Πόρκι”. Ο Ρουµελιώτης µαζί µε τη συµµορία του, είχε µαχαιρώσει στις 19
Οκτωβρίου 2005 δυο νέους στο Μοναστηράκι. Η “αιτία” ήταν µια αντιφασιστική κονκάρδα που
φορούσε ο µικρότερος από τους δυο, ο οποίος γλίτωσε τη ζωή του χάρη στην επέµβαση των
γιατρών.

Η προσπάθεια τροµοκράτησης των αγωνιστών θα βρει και σήµερα την απάντηση που της
αξίζει από τους αγώνες νεολαίας και εργαζοµένων απέναντι στην αντιεκπαιδευτική και
αντεργατική πολιτική και της σηµερινής κυβέρνησης της λιτότητας, της ανεργίας και της
καταστολής. Η καταδίκη των δολοφόνων και όσων τους καλύπτουν, η υπεράσπιση των
κοινωνικών αγώνων ενάντια σε κάθε παρακρατικό µηχανισµό και σε όσους τους στηρίζουν είναι
υπόθεση του εκπαιδευτικού, του εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήµατος αλλά και κάθε
αγωνιζόµενου ξεχωριστά.

Καλούµε στις συγκεντρώσεις καταδίκης
των δολοφονικών φασιστικών πρακτικών και αντιλήψεων
καθώς και των φυσικών τους φορέων
στα δικαστήρια :
●
●
●

20 Σεπτεµβρίου 8:30 το πρωί, Ευελπίδων,
22 Σεπτεµβρίου 8:30 το πρωί, Ευελπίδων,
6 Οκτώβρη 9 το πρωί, ∆ικαστήρια Θηβών

